Referat af generalforsamling i SAND, d. 29/3 2011
Referent: Sofie Bay‐Petersen, SANDs sekretariat
Dirigent: Peder Larsen, St. Dannesbo
1. Formand Per Kragh startede med at byde velkommen. Bestyrelsen indstillede Peder Larsen fra St.
Dannesbo som dirigent, han blev valgt og modtog hvervet. Bestyrelsen indstillede undertegnede til referent,
hvilket generalformsalingen takkede ja til.
Peder overtog ordet, takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.
2. Valg af stemmetællere. Peder foreslog Birte Povlsen fra Servicestyrelsen, Ole Skou fra SANDs sekretariat og
Ewald Pohle fra SAND Århus. De blev valgt.
3. Bestyrelsens beretning v. Per Kragh: Se særskilt dokument.
Per fortalte bl.a. at SAND i år fylder ti år – og at vi i år er stærkere end nogensinde. Det skyldes bl.a. det
stærke netværk, der er i SAND.
Sidste års tema var fattigdom – det var også fattigdomsår i EU og DK.
Tur til Bruxelles med skulpturer – udstilles i EU parlamentet. Endvidere har skulpturerne været rundt i hele
DK.
SANDs sekretariat har fået nye lokaler på Sundholm – stort bifald til dem, der har sat lokalerne i stand.
SAND har fået en pose penge til at lave kvindenetværk for – et gammelt ønske, der er gået i opfyldelse
Meget lille frafald i bestyrelsen – det er dog lidt tungt i de lokale udvalg. Vi skal være bedre til at støtte
hinanden lokalt
Temadage d. 10. – 11.5. i Kolding under temaet netværk. Netværk er også temaet for år 2011
Vi er i gang med at oprette et netværk i Europa under navnet HOPE.
Per takkede de tilstedeværende fordi de var kommet, tak for ti gode år – og tak for opbakningen

Spørgsmål fra salen:
Niels Kristian Fitsch, Skansegården: Måske kunne SAND støtte de projekter, man sætter i søen? Man mister
lysten til at sætte nye ting i søen, når de bliver skudt i sænk gang på gang.
Rani Henriksen, Skansegården: Hvem er det egentlig der er til stede? Hvor kommer vi fra?
Vi snupper en hurtig gennemgang af deltagerlisterne. Der er repræsentation fra en lang række boformer og
næsten alle SAND udvalg.
Ingen øvrige bemærkninger til formandens beretning. Peder tog den som godkendt.

4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget:
Ask gennemgik regnskabet. Det er også sendt ud i forbindelse med indkaldelsen og har været tilgængeligt på
hjemmesiden.
Han opfordrede til at spørge til regnskabet, hvis der er nogle uklarheder.
De største forskelle mellem 2009 og 2010:
Vi har fået lidt ekstra penge i år 2010 – vi fik bl.a. 100.000 til temadage og 100.000 til skulpturerne. Vi arvede
120.000 – der er røget ind på kontoen i år.
Sidste år hentede vi 300.000 på det der hed NSJ. Det er slut nu – så i år har vi stort set ikke fået nogen penge
på den konto.

Vi har brugt færre penge på bogholderassistance.
Vi har til gengæld brugt en del flere penge på husleje – dette skyldes at vi i en periode har haft dobbelt
husleje og har betalt et indskud på 100.000
Der er også brugt en del i forbindelse med flytningen, bl.a. under småanskaffelser, it etc.
Nyhedsbrevet, SANDsiger’en, er blevet 120.000 kr. billigere – vi har fået ny grafiker og trykker. Vi skar også
et nummer væk.
Ad. Kurser og konferencer:
Vi har brugt færre penge på kurser – det skyldes at vi i 2009 fik en ekstra bevilling til Social Manager‐kurser.
De penge har vi ikke fået i år 2010.

Peder Larsen spurgte om der var indvendinger til regnskabet. Det var ikke tilfældet og han erklærede
regnskabet for godkendt.
Dernæst gennemgik Ask budgettet for 2011:
Budgettet stiger på løn og konsulentydelser. Det gør det fordi vi ansætter en ny medarbejder i
kvindenetværket.
Vores omkostninger til kontorhold, drift og ansættelser falder en hel del – vi skal ikke flytte, ikke have
dobbelt husleje mv.
Der bliver til gengæld skruet op for penge til kurser, temadage mv. Under denne post ligger også
kvindenetværkets aktiviteter. Vi har også fået ca. 100.000 til netværksrådslagningen.
Transport stiger en lille smule. Der er også 50.000 til at rejse udenlands. Vi bruger aldrig de penge, da
rejserne dækkes af internationale samarbejdspartnere.
Peder spurgte om der var kommentarer til budgettet?
Lovinda fra Blå kors, Herning; Hvad er det I afskriver?
Ask: Det er bl.a. en stor kopimaskine, to af vores computere og et klimaanlæg

Jørn Larsen, Lærkehøj: Nu har I budgetteret med 4 mill. Hvad er indtægterne?
Ask; Vi har vores Satspuljemidler og midler fra kvindenetværket. Endvidere har vi fået de 100.000 til
netværksrådslagning. Det giver 4.099.700 kr.
Kaffepause

5. Fremlæggelse af arbejdsgrupperne:
Alternative boliger v. Kjeld Sieljacks: Der er ikke sket så meget. Der er sket en udskiftning idet Birthe
Povlsen er kommet med i stedet for Niels Povlsen. Kjeld opfordrer de tilstedeværende til at træde ind i
gruppen – de kunne godt bruge lidt frisk blod.
Kim Würtz vil gerne med i gruppen – han ved snart en del om det, i det han arbejder med Projekt Minibyer.
Birthe: Det er en gruppe, der gerne skulle mere gang i for det er en vigtigt gruppe. Regeringen har en pose
penge til området – og SAND er en vigtig samarbejdspartner. Birthe påtager sig at indkalde til næste møde.
Er der nogen, der er interesserede i at være med, kan de melde det til Ask på sekretariatet.
Peder: Jeg tager lige min dirigentkasket af: Fra boformernes side synes jeg det lyder som en god idé at SAND
kommer på banen i den sammenhæng.
Kim Brohus, Kim W, Allan Stoltz, Martin Berthelsen (SAND Fyn), Liff Larsen (Hørhuset) Peter Merrild
(Sundholm), Jakob Langholm (Hørhuset) og Ole Rador (Dalhoffsminde) melder sig til gruppen. Også Ole Skou

fra sekretariatet melder sig under fanerne.

Kursusudvalget v. Ask Svejstrup: Vi har holdt fire møder – og det vi skal er at planlægge kurser og temadage
efter ønsker fra jer.
Vi arrangerede temadage og tillidsmandskurser. Tillidsmandskurser er for nye folk i SAND 24. – 25. maj og
15. – 16. juni. Man kan melde sig til via hjemmesiden eller ved at ringe til sekretariatet.
Vi afholdt ikke så mange kurser sidste år, men vi havde masser af idéer. Der blev holdt lovgivningskurser –
det er en enkelt dag hvor man hører om den mest grundlæggende lovgivning der er relevant for hjemløse.
Har I ønsker og idéer til kurser så prik til Ask.
Kim W: Bisidderkurser? Er det noget, SAND kan afholde eller skal man vente på de udbydes af frivillighed.dk?
Ask: Det er dyrt, så pt. skal du vente, men der er andre der har samme ønske så jeg vil gerne prøve at søge
nogle midler til det. Men det er jo en lidt langsommelig affære.

Internationalt udvalg v. Stig B: Der er sket en masse på området da det var EU's fattigdomsår. Vi har haft
besøg fra den svenske hjemløse avis, der har været møde i arbejdsgruppen Participation, der har været en
gruppe til PEP‐konference i Bruxelles. Der har været besøg fra den svenske socialstyrelse – det smed en
invitation til et besøg i Stockholm af sig.
Der er gået meget tid med, at det belgiske formandskab i EU inviterede til konference for at finde ud af hvad
de hjemløse ønsker. De sendte en masse spørgeskemaer ud til hjemløse i hele Europa, der dannede grundlag
for konferencen.
Der arbejdes også med et projekt, der kaldes HOPE (HOmeless People in Europe). Der er på nuværende
tidspunkt en hjemmeside og en database under udarbejdelse. Det er en europæisk brugerorganisation.
Kvindegruppen v. Birthe Povlsen: Sidste år lavede vi rigtig meget, det var centreret om kvindenetværket. I
kvindegruppen havde vi i en lang periode snakket om at det ville have været rigtig godt at have et
kvindenetværk. Vi havde vores første møde sammen med andre interesserede kvinder til en
forandringsteoriworkshop sammen med Servicestyrelsen. Her fik vi på papir hvad sådan et netværk skal
indeholde; formål, målgruppe, aktiviteter. Sidenhen inviterede vi en tidligere konsulent fra Servicestyrelsen,
Susanne Bramstrup, til en dag hvor vi arbejdede med netværk. Her besluttede vi bl.a. at tage på hyttetur. Vi
tog 10 – 15 kvinder til Marbæk ved Esbjerg. Her knoklede vi på i to dage og nedsatte arbejdsgrupper, lavet
pjecer, diskuteret kvindetelefon mv. Men vi snakkede også om forskellen på kvindegruppen og
kvindenetværket. Kvindegruppen er en arbejdsgruppe lige som det andre arbejdsgrupper, hvor netværket er
et socialt netværk, der pt. er nationalt, men på sigt skal være lokalt. Der er nu ansat en projektleder pr. 1.5.
til at køre de her netværk.
Kvindegruppen vil stadig være her – vi vil stadig sætte fokus på de kvindepolitiske områder, hvad vil det sige
at være hjemløs kvinde i DK?
Vi har også fået ny tovholder, Pia har sagt ja til at være tovholder fremover.
Kvindegruppen er en åben gruppen – så er der nogen, der er interesserede må I endelig ind.
Jakob, Hørhuset; Hvad hvis min kæreste gerne vil være med?
Så kommer de bare over til Sofie på SANDs sekretariat og så finder vi ud af det.
Kommunikationsudvalget v. Leif Jensen: En enkel Tour de Hjemløs, vi har også været rundt på en del
boformer – og det er et område, hvor vi skal lægge os en del i selen.
Vi har også en del andre projekter på bedding, men dem er der ikke grund til at løfte sløret for endnu.

6. Fastsættelse af medlemsbidrag: Bestyrelsen foreslår igen i år, at SAND udvalgene ikke betaler kontingent.
Det vedtages.

7. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen er kommet med tre ændringsforslag til vedtægterne. Ændringerne er affødt af kommentarer fra
sidste års generalforsamling:
Nuværende tekst

Ændringsforslag

1. § 1. Navn og adresse:
SAND – De hjemløses landsorganisation
Falkevej 2‐4
2400 København NV

§ 1. Navn og adresse:
SAND – De hjemløses landsorganisation
Sundholmsvej 34, st.
2300 København S

2. Ingen

§ 4 Udelukkelse og eksklusion
Et sandudvalgsmedlem kan af SANDs bestyrelse
udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion),
såfremt vedkommende handler til skade for SAND.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at
blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav
på at sagen afgøres på førstkommende
generalforsamling, og at sagen sættes på
dagsordenen som et særligt punkt.

3. § numrene 4 – 11
4. § 4 Generalforsamling, Valgprocedure
Hver stemmeberettigede har det antal stemmer,
som der er poster, der skal besættes. Ved valg uden
utidig afgang vil det være 4 bestyrelsesposter til
besættelse og 4 suppleantposter til besættelse. Den
stemmeberettigede kan kun sætte 1 kryds ud for en
kandidat.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion
kræver samme majoritet som ved ændring af
foreningens vedtægter.
Rettes til § 5 – 12 men med samme indhold. Det er
en konsekvens af at der er lavet en ny § 4.
Enhver stemmeberettiget har et stemmeantal
svarende til det antal poster, der skal besættes.
Ved valg, bortset fra afgang i utide, vælges 4
bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter.
Den stemmeberettigede kan kun sætte 1 kryds ud
for hver kandidat.

Ask gennemgår forslagene til vedtægtsændringer.
Det her med at udelukke og ekskludere folk er ikke noget vi er gået ind for i SAND. Vi har været nødt til det
en enkelt gang og det er forhåbentlig ikke noget, vi kommer til at bruge særlig tit.
Per Ernstsen, SAND Hovedstaden: Det her er jo noget, der vil blive brugt i yderste nødstilfælde. Det er ikke
noget med at fordi den og den er rødhåret. Der skal meget, meget mere til.
Kjeld Sieljacks, SAND Trekanten: Jeg troede vi havde et princip med at der var plads til alle. Og det fjerne vi jo
med den her.
Peder Larsen: Det er hvis der drives SAND‐skadelig virksomhed. Og den virker jo også forebyggende – så man
tænker sig om en ekstra gang, når der er sådan en paragraf.
Kjeld Sieljacks; Der skal være plads til alle. Vi har alle vores fejl Ellers sad vi jo ikke i en hjemløseforening.
Jakob, Hørhuset: Det står SAND skadelig virksomhed, og man bliver jo også hørt på en generalforsamling.

Peder Larsen: Man skal huske på, at den her forsamling er den her forenings øverste myndighed. Jeg ser det
her som en paragraf, der sikrer folk en demokratisk og fair behandling hvis de har forløbet sig. Det her er den
allersidste mulighed for at tingene ikke går helt galt.
Ole Skou, SANDs sekretariat: Sandsynligvis kommer vi aldrig til at bruge den. Det er også en mulighed for at
give folk en pause. Det skal være meget, meget graverende for at vi bruger eksklusionen. Og jeg håber da
aldrig vi kommer til at bruge den.
Ole Svendsen, SAND Hovedstaden: Hvad hvis man bliver udelukket, må det pågældende udvalg så
indsupplere?
Ja – lige som det er tilfældet nu.
Per Ernstsen: Det er en udløber af at vi har brugt den en gang i de ti år, vi har eksisteret. Men der er også det
at vi får nogle midler fra nogle steder, der måske ville tænke at vi ikke kunne styre det, hvis vi ikke
udelukkede dem, der lavede SAND skadelig virkelighed.
Peder Larsen lukker for flere kommentarer og beder om at vi stemmer om forslaget:
45 for
ingen i mod
En undlod at stemme.
Ask gennemgår herefter den omformulering af § 4, der er foreslået. Indholdet er det samme, samt forklarer
konsekvensændringen: At de andre vedtægter skifter nummer, da der er blevet sat en ny paragraf ind
(eksklusionsparagraffen).
Foreslagene vedtages.
Valg af formand: Punktet udgår, da Per K sidste år blev valgt for 2 år.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Der skal vælges fire bestyrelsesmedlemmer for to år – og fire suppleanter for 1 år. Der er kun stillet syv op.
Birthe foreslår, at man sætter fire X’er på stemmesedlen – det er det antal bestyrelsesposter, der skal
besættes. De fire der får flest stemmer sidder i to år, de sidste tre sidder for et år.
De opstillede præsenterer sig.
Der er 46 stemmeberettigede til stede.
Egon Albertsen
Stig Badentorph
Jesper Lauritzen
Leif Jensen

30 stemmer
25 stemmer
23 stemmer
19 stemmer

De er valgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år
René Køhn
Kjeld Sieljacks
Per Bonderup
Vælges for et år som suppleanter

9. Valg af ekstern registreret revisor eller statsautoriseret revisor. Bestyrelsen peger på nuværende revisor:
Arne Sørensen fra Buus Jensen
10. Evt.
Ask ønskede den nye bestyrelse tillykke. Bestyrelsen mødes d. 12 – 14.4. til bestyrelsesseminar. Nærmere
info følger.
Her vil bestyrelsen også konstituere sig.
Pr. 1.5. ansættes Eva Rasmussen som projektleder på Kvindenetværket.
Næste fælles SAND møde er temadagene ☺ De finder sted d. 10. – 11.5.
Peder takkede for de fremmødtes måde at være på, tak for engagementet, kom godt hjem – vi ses igen!
Tak til dirigenten!
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